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La incidència coincideix amb la posada en marxa de la televisió digital des de Bellmunt

la recepció des dels aparells
que hi ha a les cases. Aquesta
dificultat tècnica no s’hauria
de donar a través de la TDT,
ja que els receptors haurien
d’interpretar el senyal d’una
forma constructiva, mostrant
el senyal de millor qualitat
i discriminant el més dèbil,
o bé sumar la qualitat dels
dos senyals per aconseguir el
millor resultat possible. Els
tècnics de la instal·lació hauran d’aclarir la causa d’aquesta incidència i els motius
tècnics que provoquen la
possible interferència. En el
cas de la televisió analògi-

Queixes a Osona pels talls
en alguns canals de TDT
Vic
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Una possible causa
és un senyal de
Collsuspina que
arribaria feble

JORDI PUIG

Veure la TDT (Televisió
Digital Terrestre) des d’alguns punts d’Osona s’ha convertit en una tasca complicada des de fa almenys una
setmana. Usuaris que reben
el senyal des del repetidor
de Collsuspina han detectat
interrupcions del servei, possiblement per una potència
insuficient de l’antena emissora, que en determinats
casos també comporta que
els canals tinguin bona imatge però no rebin el so. Els
tècnics d’Abertis Telecom,
responsables del repetidor,
hauran d’aclarir ara les causes d’aquesta fallada i mesurar la potència de l’emissió.
Nombrosos instal·ladors
d’antenes van rebre les queixes dels usuaris durant la
setmana passada, que reclamaven que els arreglessin
una suposada avaria que, en
realitat, no tenien a la seva
instal·lació.

Els tècnics dels repetidors hauran d’analitzar per què el senyal d’alguns canals ha començat a fallar

Aquesta afectació, que no
perjudica en cap cas la televisió analògica, ha coincidit
en el temps amb el període

de proves del nou repetidor
de TDT que hi ha instal·lat
al cim de Bellmunt, a Sant
Pere de Torelló. Els canals de

televisió hi emeten des de la
mateixa freqüència que ho
fan des de Collsuspina i, en
determinats casos, complica
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ca, en canvi, dos repetidors
propers mai poden emetre el
senyal des de la mateixa freqüència perquè el receptor
no podria reproduir la imatge i el so.
Els usuaris que reben el
senyal de televisió des de
Bellmunt, per la seva banda,
ara han començat a veure la
TDT, tot i que encara no s’hi
reben tots els canals necessaris. Els canals locals –on s’inclou EL 9 TV–, per exemple,
encara no es poden veure des
d’aquest repetidor.
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Si busca una qualitat superior,
No oblidi les seves condicions.
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Dilluns, 22 de setembre de 2008

BMW EfficientDynamics

Menys emissions. Millors prestacions.

